
Kurkuma Chai Latte
Wyjątkowa formuła Kurkuma Chai Latte
z Energy Fruits łączy wyśmienity smak i 
konsystencję z wyjątkowymi 
właściwościami odżywczymi 
superfoodsów tworzących jej skład. 

Opracowana w 100% na produktach 
pochodzenia ekologicznego o 
najwyższej jakości. 

Ten preparat jest idealny dla tych, którzy 
pragną uzyskać korzyści zdrowotne ze 
wszystkich składników, pijąc ze smakiem 
słodki i zbilansowany napój. Można go 
spożywać na zimno lub gorąco w 
połączeniu z napojem roślinnym. 

Jest to formuła stworzona w celu 
osiągnięcia maksymalnej biodostępności 
wszystkich aktywnych substancji 
roślinnych wykazujących działanie 
przeciwzapalne i chroniących zdrowie. 



Składniki Kurkuma Chai Latte

Certyfikat ekologiczny produktu 
gwarantuje brak potencjalnie 
szkodliwych pozostałości 
pestycydów i nawozów.

Bardzo ważne jest również to, że 
sproszkowane przyprawy nie były 
napromieniowane ani poddawane 
działaniu wysokich temperatur, 
zachowuj ąc w ten sposób 
wszystkie swoje wła ściwo ści 
całkowicie nienaruszone. 

Produkt może szczególnie 
zainteresować osoby uprawiające 
sporty o dużej intensywności i tych, 
które mają często objawy stanów 
zapalnych. 



Składniki Kurkuma Chai Latte
Składnikiem odgrywającym główną rolę w produkcie jest organiczna sproszkowana kurkuma. 
Najważniejszym składnikiem czynnym tej rośliny jest kurkumina - ma ona silne działanie zarówno 
przeciwzapalne, jak też przeciwutleniające. Jest w stanie działać na poziomie molekularnym 
poprzez blokowanie niektórych czynników odgrywających wiodącą rolę w stanach zapalnych. 
Wykazano, że kurkuma wykazuje działanie przeciwzapalne porównywalne do niektórych 
przeciwzapalnych leków farmaceutycznych bez ich skutków ubocznych.

Składnik ten jest dobrze absorbowany do krwi dopiero przy obecności czarnego pieprzu 
zawierającego piperynę.

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę dla skutecznego wchłaniania 
kurkuminy to fakt, iż jest ona fitoskładnikiem rozpuszczalnym w tłuszczu, dlatego potrzebne jest 
jednoczesne spożycie tłuszczów, aby zwiększyć jego absorpcję. Dlatego połączyliśmy kurkum ę
ze sproszkowanym liofilizowanym mlekiem kokosowym. To kolejna gwiazda w tym 
produkcie. Może przyczynić się do zmniejszenia apetytu i zwiększenia metabolizmu. Jego główny 
składnik, kwas laurynowy, ma pozytywny wpływ na poziom cholesterolu i stan układu krążenia.

Imbir , oprócz dodania produktowi lekkiej pikantności, posiada swoje niezwykłe właściwości 
zdrowotne, takie jak naturalne działanie przeciwzapalne, czy też poprawa procesów trawiennych.

Skład ekskluzywnej formuły Kurkuma Chai Latte kończy harmonizujący słodki aromat 
Cynamonu Cejlo ńskiego . Jest on wypełniony przeciwutleniaczami, posiada właściwości 
przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, oraz ma silne działanie przeciwcukrzycowe.



Główne zalety produktu
� Delikatny aromatyczny smak i intensywny kolor typowy dla kurkumy

� Można spożywać zarówno na ciepło jak i na zimno 

� Ma silne właściwości przeciwzapalne 

� Szczególnie interesujący dla sportowców, którzy mają częste objawy 
zapalne 

� Źródło antyoksydantów 

� Jego składniki mają niezwykłe korzyści zdrowotne 

� Produkt certyfikowany ekologicznie 

� Nie poddawany napromieniowaniu 

� Bezglutenowy i wolny od innych alergenów 

� Nie poddany obróbce w wysokiej temperaturze 

� Może być użyteczny jako środek wspomagający w leczeniu 
niektórych stanów zdrowia

� Podlega rygorystycznym kontrolom jakości mikrobiologicznej, 
myotoksycznej i zawartości metali ciężkich 

� Bez barwników, sztucznych substancji słodzących, konserwantów. 



Przygotowanie

Kurkum ę Chai Latte można spożywać
zarówno na ciepło, jak i na zimno. 

Na gorąco: 

Podgrzać 300 ml roślinnego napoju 
"mlecznego" z 1 łyżką stołową (około 10 ml) 
produktu i mieszać aż do wymieszania 
składników. Można dodać miód lub stevię
dla uzyskania dodatkowej słodyczy. 

Na zimno: 

Wlać 300 ml roślinnego napoju mlecznego i 
wsypać 1 łyżkę stołową (około 10 ml) 
produktu do blendera, dodać kostki lodu i 
miód lub stevię dla uzyskania dodatkowej 
słodyczy. Miksować do uzyskania gładkiej 
konsystencji. 

Kurkuma Chai Latte 100g 

Wartość energetyczna 
(kcal/kJ) 

2100/502 

Tłuszcze (g) 30 

- w tym nasycone (g) 28 

- w tym trans (g) 0 

Węglowodany (g) 48 

- w tym cukry (g) 7 

Błonnik (g) 12 

Białko (g) 9 

Sól (mg) 0,002 


